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ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ 
 

 
 

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η όσµωση είναι µια φυσική διεργασία κατά την οποία αραιά διαλύµατα περνούν αβίαστα 

σε πιο πυκνά διαλύµατα διαµέσου ηµιπερατών µεµβρανών. Το φαινόµενο αυτό 

συµβαίνει στα ανθρώπινα όντα και γενικά σε κάθε έµβιο ον: οι ηµιπερατές µεµβράνες 

είναι από κυταρρικό ιστό. Για παράδειγµα τα φυτά, χάρη στην όσµωση, απορροφούν 

νερό και θρεπτικά από το έδαφος. Το νερό τείνει να περνά διαµέσου µεµβρανών µε την 

έννοια ότι κινείται από ένα αραιότερο διάλυµα προς ένα πυκνότερο.  

Για παράδειγµα, το µαλακό νερό έχει πάντα την τάση να διηθείται διαµέσου µιας 

οσµωτικής µεµβράνης για να αναµιχθεί µε πιο πυκνά διαλύµατα υφάλµυρου ή 

θαλασσινού νερού. Καθώς το νερό περνά διαµέσου της µεµβράνης η πίεση στο αραιό 

µέρος ελαττώνεται, ενώ στο πυκνό αυξάνει µέχρι να επιτευχθεί ισορροπία που σταµατά 

την ροή του νερού διαµέσου του διαφράγµατος. Η διαφορά πίεσης µεταξύ των δύο 

διαλυµάτων στην κατάσταση της ισορροπίας ονοµάζεται «οσµωτική πίεση».  

Η αντίστροφη όσµωση είναι η επιστηµονική διαδικασία αναστροφής της φυσικής 

διεργασίας της όσµωσης: η εφαρµογή µεγαλύτερης πίεσης απο την οσµωτική πίεση  
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αρκεί για να επιτευχθεί µια ανάστροφη ροή στην ηµιπερατή µεµβράνη για να 

διαχωρισθούν τα άλατα και τα διαλυµένα στερεά σώµατα. Για να επιτευχθεί αυτό, 

απαιτείται µία µεµβράνη από συνθετικό υλικό µε µεγάλη διαπερατότητα νερού που 

ταυτόχρονα να είναι ένα αποδοτικό διάφραγµα κατά των αλάτων και όλων των άλλων 

διαλυτών µεταλλικών ιόντων.  

 

Στην αντίστροφη όσµωση το τροφοδοτούµενο νερό αναγκάζεται, µε την εφαρµογή 

πίεσης, να διηθηθεί διαµέσου των µικρο-πόρων της οσµωτικής µεµβράνης. Το αδιήθητο 

µέρος του νερού µε τα συµπυκνωµένα άλατα που περιέχει διαχωρίζεται και 

απορρίπτεται. Το καθαρό, χωρίς άλατα, νερό (διήθηµα) οδηγείται σε δοχείο 

αποθήκευσης.  

Ο λόγος της παροχής νερού τροφοδοσίας προς την παροχή του διηθήµατος ονοµάζεται 

συντελεστής ανάκτησης (R%).  Ο συντελεστής αυτός µπορεί να διαφέρει από 10% 

(θαλάσσιο νερό) µέχρι 80% ÷ 85% για µαλακό νερό και επίσης εξαρτάται από τον 

σχεδιασµό της µονάδας αντίστροφης όσµωσης για την επιδιωκόµενη παραγωγή του 

διηθήµατος σε 24 ώρες. Εποµένως ο συντελεστής R είναι ένα από τα βασικά στοιχεία 

για τον υπολογισµό µιας ∆ιεργασίας Αντίστροφης Όσµωσης.  

Ανάλογα επίσης µε τα χαρακτηριστικά του νερού, οι µεµβράνες µπορούν να 

διαχωρίσουν περίπου  90-99% όλων των διαλυµένων στερεών σωµάτων σε ένα ή 

περισσότερους κύκλους κατεργασίας.  

3.0 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι µεµβράνες που χρησιµοποιούνται στους κύκλους αφαλάτωσης είναι τύπου 

ελικοειδούς σπείρας σε σύνθετο φιλµ. Οι µεµβράνες αυτές έχουν εξαιρετικά µεγάλη και 

πολύ λεία εσωτερική επιφάνεια που ευνοεί την απόρριψη των διαχωριζόµενων αλάτων.  

Η µεγάλη συγκέντρωση αλάτων µπορεί προφανώς να προκαλέσει τον κορεσµό του  

διαχωρισµού τους, ευνοώντας έτσι την κατακρήµνισή τους και εποµένως τη σταδιακή 

ρυπαρότητα των µεµβρανών.  

Συνεπώς η προ-κατεργασία του νερού τροφοδοσίας µε αντικαθαλωτικά προϊόντα ή/και 

αποσκληρυντές, είναι αναγκαία. Η αναγκαιότητα προ-κατεργασίας εξαρτάται κυρίως από 

τη σύσταση του νερού.  Η προ-κατεργασία απαιτείται γενικά:   

1) όταν το νερό περιέχει αιωρούµενα σωµατίδια που θα µπορούσαν να φθείρουν τις 

µεµβράνες  

2) για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας καθίζησης των αλάτων όπως είναι ανθρακικό 

ασβέστιο, θειικό ασβέστιο, θειικό βάριο, φθοριούχο ασβέστιο, πυριτικό ασβέστιο κλπ. Οι 

µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την ελαχιστοποίηση δηµιουργίας τέτοιων ιζηµάτων 

που καθαλατώνουν τις µεµβράνες είναι:  
 

2.0 ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
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α) ο έλεγχος του γινοµένου της διαλυτότητας 

β) η αποµάκρυνση του καθαλατωτικού ιόντος  

γ) η παρεµπόδιση κρυσταλλοποίησης του καθαλατωτικού στοιχείου.  

3) για την προστασία από µικροοργανισµούς που µπορούν να φράξουν τις µεµβράνες.  

Το νερό για την τροφοδοσία συστηµάτων αντίστροφης όσµωσης πρέπει να είναι: 

 ελεύθερο χλωρίου και των συστατικών του 

 να µην περιέχει αιωρούµενα στερεά 

 ελεύθερο σιδήρου και οργανικής ύλης 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2,5 m3/h 
4.0 ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η µονάδα αντίστροφης όσµωσης είναι σχεδιασµένη για µέση θερµοκρασία νερού 

εισόδου 18 0C. Σε θερµοκρασίες µικρότερες από +10 0C, η παραγωγή του καθαρού 

διηθηµένου νερού ελαττώνεται. Η θερµοκρασία επηρεάζει σηµαντικά τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της µονάδας.  

Για τη θερµοκρασία νερού εισόδου θεωρήθηκε εύρος από 5 µέχρι 20 0C. 

Για τα ολικά διαλυµένα στερεά, π.χ. νερό γεώτρησης µε τιµή TDS = 850 mg/L  

5.0 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
5.1 Φίλτρα ενεργού άνθρακα  
Χρησιµοποιούνται για αποφυγή οξείδωσης των µεµβρανών που προκαλείται από το 

προστιθέµενο χλώριο στο νερό. Το χλώριο χρησιµοποιείται παραδοσιακά εδώ και πολλά 

χρόνια για την κατεργασία του νερού ύδρευσης των ∆ήµων λόγω της άµεσης 

απολυµαντικής του ικανότητας. Το νερό εισόδου φιλτράρεται µε δύο φίλτρα φύσιγγας 

25µm. Οι φύσιγγες δεν είναι αναγεννήσιµες και πρέπει να περιοδικά να αντικαθίστανται. 

5.2 Φίλτρα στερεών  
Απαιτούνται για την αποµάκρυνση αιωρουµένων σωµατιδίων µε διαστάσεις µεγαλύτερες 

απο αυτές που θα µπορούσαν να φράξουν τις µεµβράνες. Το νερό µετά τα φίλτρα 

ενεργού άνθρακα, φιλτράρεται σε δύο φίλτρα φύσιγγας 5µm. Οι φύσιγγες δεν είναι 

αναγεννήσιµες και πρέπει να περιοδικά να αντικαθίστανται.  

5.3 Προσθήκη αντικαθαλατωτικού  
Περιλαµβάνει αντλία και δοχείο αποθήκευσης εξαµεταφωσφορικού νατρίου για την 

αποφυγή καθαλατώσεων από ανθρακικά και θειικά άλατα και από φθοριούχο ασβέστιο.      

6.0 ΜΟΝΑ∆Α ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 
Κατασκευασµένη πάνω σε χαλύβδινη βάση στήριξης µε όλο τον εξοπλισµό 

αυτοµατισµού και ελέγχου του συστήµατος.  

6.1 Αντλία υψηλής πίεσης  
Πολυβάθµια, κάθετη από ανοξείδωτο χάλυβα. Το νερό από το φίλτρο 5µm  
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τροφοδοτείται µε πίεση περίπου 10 bar στις ηµιπερατές µεµβράνες. Στην αυτόµατη 

λειτουργία, η αντλία ελέγχεται από: 

- τον πρεσοστάτη χαµηλής πίεσης στην παροχή τροφοδοσίας νερού εισόδου 

- το θερµικό ρελαί για προστασία του κινητήρα 

- τους πλωτηροδιακόπτες στάθµης στο δοχείο αποθήκευσης οσµωτικού νερού 

- το αγωγιµόµετρο 

6.2 Ηµιπερατές µεµβράνες  
Τύπου ελικοειδούς σπείρας µε ικανότητα υψηλή απόρριψης. Οι µεµβράνες είναι  µέσα 

σε ανοξείδωτα κυλινδρικά δοχεία κατάλληλες για λειτουργία µέχρι 20 bar.  

Η επιλογή της µεµβρανών στηρίζεται στην επίτευξη της µέγιστης απόδοσης του 

συστήµατος για την αιτούµενη καθαρότητα του παραγόµενου νερού. Τα άλατα µπορούν 

να αποµακρυνθούν σε ποσοστό 99% σε ένα µόνο πέρασµα µε τα παρακάτω στοιχεία: 

• Μέσος βαθµός διήθησης   : 99% 

• Συντελεστής ανάκτησης R  : 50% 

• Παραγωγή διηθήµατος  : 2,5 m3/h 

• Παροχή τροφοδοσίας νερού  : 5,0 m3/h 

• Παροχή συµπυκνώµατος  : 2,5 m3/h 

• Θερµοκρασία νερού εισόδου  : + 18 0C 

• Πίεση νερού εισόδου   : 3 bar 

 Η απόδοση της µονάδας µεταβάλλεται ανάλογα µε τη θερµοκρασία του νερού εισόδου.  

6.3 Χρόνος ζωής της µεµβράνης 
Ο χρόνος ζωής των οσµωτικών µεµβρανών µπορεί να συγκριθεί µε αυτό των ανιονικών 

και κατιονικών ρητινών (6 χρόνια), εάν χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας του συστήµατος.  

Τα ακόλουθα θεωρούνται επιβλαβή για τις µεµβράνες: 

 Η παρουσία υποχλωριώδους νατρίου (καταστρέφει το πλέγµα) 
 Συχνοί χηµικοί καθαρισµοί σε τιµές pH µεγαλύτερες ή µικρότερες από τα 
όρια ανοχής του συστήµατος. 

 Θερµοκρασίες λειτουργίας µεγαλύτερες από 45 0C. 
6.4 Πλύση και συντήρηση των µεµβρανών  
Η χηµική πλύση των µεµβρανών γίνεται µε όξινα και αλκαλικά διαλύµατα και απαιτείται 

σε περίπτωση ρυπαρότητας των επιφανειών των µεµβρανών που συνοδεύεται από 

µείωση της παραγωγής του καθαρού διηθηµένου νερού. Το γεγονός αυτό µπορεί να 

οφείλεται σε παράγοντες όπως: µη προσθήκη αντικαθαλωτικών, παρουσία κολλοειδών 

που δεν ανιχνεύθηκαν στη φάση των αρχικών αναλύσεων του νερού, αλλοιώσεις µέσα 

στη δεξαµενή αποθήκευσης οσµωτικού νερού, η παρατεταµένη χρήση των µεµβρανών.  
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Η χηµική πλύση γίνεται χειροκίνητα διότι δεν απαιτείται συχνά και πρέπει να γίνεται όταν 

η παραγωγή του καθαρού νερού µειωθεί κατά 10 – 15% από την ονοµαστική τιµή. 

Η µονάδα ξεπλένεται αυτόµατα µε οσµωτικό νερό σε σταµατήµατα διάρκειας πάνω από 

10 λεπτά. Η πλύση αυτή απαιτείται για την αποφυγή επικαθίσεων αλάτων πάνω στις 

µεµβράνες και γίνεται µε την ίδια την αντλία της υψηλής πίεσης. Αν η δεξαµενή 

οσµωτικού νερού (εκτός περιγραφής) βρίσκεται µακριά από την µονάδα R/O, µια 

ξεχωριστή αντλία πλύσης πρέπει να προβλεφθεί (προαιρετικά). 

Αν η µονάδα πρέπει να σταµατήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα, τότε το νερό µέσα στη 

µονάδα πρέπει να αντικατασταθεί από αντιοξειδωτικό διάλυµα. 

6.5 Σωληνώσεις  
Οι σωληνώσεις της µονάδας είναι από PVC, εκτός από το κύκλωµα υψηλής πίεσης που 

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

6.5 Όργανα και αυτοµατισµοί   
Τοποθετηµένα πάνω στη βάση στήριξης: 

 Ηλεκτρικός πίνακας και πίνακας αυτοµατισµών µε προστασία IP55 

 Παροχόµετρα οσµωτικού νερού και συµπυκνώµατος 

 Ηλεκτροµαγνητική βάνα για το κύκλωµα πλύσης των µεµβρανών 

 Ψηφιακό αγωγιµόµετρο για τον έλεγχο της ποιότητας του παραγόµενου νερού 

 Πρεσοστάτης χαµηλής πίεσης για έλλειψη νερού 

 Μανόµετρα για ενδείξεις πίεσης στα κύρια σηµεία της µονάδας 

 Βάνες ρύθµισης ροών στα διάφορα κυκλώµατα 

 Ωροµετρητής  

Όλα τα βοηθητικά κυκλώµατα είναι εγκατεστηµένα πάνω στη βάση και συνδεδεµένα 

στον ηλεκτρικό πίνακα και πίνακα αυτοµατισµών 

6.6 ∆οχείο αποθήκευσης οσµωτικού νερού (εκτός περιγραφής) 
Από πολυαιθυλένιο 9 m3 περίπου για κάλυψη παροχής διηθήµατος αιχµής 3 m3/h  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
Τάση:    V 400 + N + T   50 Hz 

Εγκατεστηµένη ισχύς:  3,0 kW 

Τροφοδοσία νερού:  ελάχιστη πίεση = 3 bar   παροχή = 5 m3/h 

Η µονάδα πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε κλειστό προστατευµένο χώρο µε 
θερµοκρασία άνω τους µηδενός, καθώς η βροχή, η παγωνιά καθώς επίσης και οι 
υψηλές θερµοκρασίες µπορούν να προκαλέσουν βλάβες.  
∆ΟΚΙΜΕΣ 
Η µονάδα παραδίδεται συναρµολογηµένη µηχανολογικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά και 

ελεγµένη για έτοιµη λειτουργία µε εγχειρίδια και οδηγίες για εύκολο αρχικό ξεκίνηµα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Μονάδα αντίστροφης όσµωσης νερού, παροχή οσµωτικού νερού 2,5 m3/h 

Περιλαµβάνει: 

ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΡΟ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ  
∆ύο φίλτρα ενεργού άνθρακα µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- βαθµός διήθησης:   25 µm  

- µέγιστη πίεση λειτουργίας:  8 bar  

- µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας: 45 0C 

- φύσιγγα:      20’’ µη αναγεννήσιµη 

- είσοδος/έξοδος:   Ø ¾’’ 

∆ύο φίλτρα στερεών µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- βαθµός διήθησης:   5 µm  

- µέγιστη πίεση λειτουργίας:  8 bar  

- µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας: 45 0C 

- φύσιγγα:      20’’ µη αναγεννήσιµη 

- είσοδος/έξοδος:   Ø ¾’’ 

Χειροκίνητες βάνες on/off 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΟΥ 

Μία ηλεκτροµαγνητική δοσιµετρική αντλία µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- τύπος:    ογκοµετρική  

- µέγιστη παροχή:   1,5 L/h  

- µέγιστη πίεση λειτουργίας:  12 bar 

- σώµα και συνδέσεις:    πολυπροπυλενίου 

- µεµβράνη:    PTFE 

- ισχύς:    230 V 50 Hz 

- προστασία:      IP65 

Μία δεξαµενή αποθήκευσης µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- όγκος:    75 L 

- υλικό:     πολυαιθυλένιο 

- διαστάσεις:      300 x 300 x 1.000 (h) mm 

- παρεπόµενα:    βιδωτό καπάκι, αισθητήρας στάθµης 

ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
Μία κάθετη φυγοκεντρική αντλία πολυβάθµια υψηλής πίεσης, µε τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 - φτερωτή:      ανοξείδωτη AISI 304 

 - άξονας:      ανοξείδωτος AISI 316 
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- παροχή:      5 m3/h 

 - ισχύς:        3 kW 

 - τροφοδοσία:     400 V – 50 Hz 

ΟΣΜΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
∆έκα  µεµβράνες αντίστροφης όσµωσης, ελικοειδούς σπείρας, ως εξής:  

 - πρώτο στρώµα:     Υπέρλεπτο πολυαµιδικό, 2000 Αmgstrom 

 - δεύτερο στρώµα:   Μικροπορώδες πολυσουλφωνικό, 40 µm 

 - τρίτο στρώµα:   Πολυεστερικό, 150 µm 

 -τυπική αποµάκρυνση αλάτων: 99%  

 - περιοχή λειτουργίας pH:  1-11   

 - διαστάσεις:    Ø 4’’ L = 40’’   

- SDI.:      < 3 

- θερµοκρασία λειτουργίας:    45° C µέγιστη 

- θολότητα τροφοδοσίας:    < 1 NTU µέγιστη 

 - επιτρεπτό ελευθ. χλώριο:  0,0 mg/l µέγιστο 

Πέντε δοχεία µεµβρανών από ενισχυµένο fiberglass, κεφαλές δοχείων PVC, µέγιστη 

πίεση λειτουργίας 250 psi. Αριθµός µεµβρανών ανά δοχείο: 2 

Μία ηλεκτροσυγκοληµένη βάση από ανθρακούχο χάλυβα για την στήριξη των δοχείων 

µεµβρανών, των σωληνώσεων και της προ-κατεργασίας   

Τρεις ηλεκτροµαγνητικές βάνες, ορειχάλκινου σώµατος για το αυτόµατο σταµάτηµα 

επείγοντος τροφοδοσίας/αποχέτευσης 

Ένας πρεσοστάτης, περιοχής 0,5-5 bar για τον έλεγχο επάρκειας νερού εισόδου 

Χειροκίνητες βάνες και βάνες αντεπίστροφες  
ΟΡΓΑΝΑ  

Ένα παροχόµετρο οσµωτικού νερού µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 - τύπος:  κάθετος 

 - συνδέσεις:  PVC 

 - πλωτήρας:  PVDF 

 - σώµα:  PVC 

 - περιοχή:  300 – 3000 l/h 

Ένα παροχόµετρο συµπυκνωµένου νερού µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 - τύπος:  κάθετος 

 - συνδέσεις:  PVC 

 - πλωτήρας:  PVDF 

 - σώµα:  πολυσουλφονικό  

 - περιοχή:  300 – 3000 l/h 
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Ένα ψηφιακό αγωγιµόµετρο µε οθόνη LCD, µέγιστη αγωγιµότητα 199 µS/cm 

Βάνες ρύθµισης από PVC, ορείχαλκο, ανοξείδωτο, αναλόγως ρευστών και πιέσεων 

Μανόµετρα στα κυκλώµατα για έλεγχο των παραµέτρων λειτουργίας 

Ένα ηλεκτρικό πλωτηροδιακόπτη για τον έλεγχο της στάθµης στο οσµωτικό δοχείο 

αποθήκευσης  

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
Από PVC για το οσµωτικό νερό και το νερό της τροφοδοσίας, από ανοξείδωτο για το 

κύκλωµα της υψηλής πίεσης 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Ένας γενικός ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου και πίνακας αυτοµατισµού µε  τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Από ανθρακούχο χάλυβα µε εποξική βαφή και προστασία  IP 55 

- Γενικός χειροκίνητος διακόπτης µε µαγνητοθερµικό ρελαί προστασίας 

- Ηλεκτροµαγνητικός εκκινητής για την αντλία υψηλής πίεσης 

- Ασφάλειες για την αντλία αντικαθαλατωτικού 

- Μετασχηµατιστής βοηθητικών κυκλωµάτων 24 V 

- Μαγνητοθερµικά ρελαί για την προστασία των κινητήρων 

- Επιλογικός διακόπτης Μ-Ο-Α για την αντλία υψηλής πίεσης 

- Τρεις ασφάλειες ταχείας τήξεως για την αντλία υψηλής πίεσης 

- Ενδεικτικές λυχνίες κανονικής λειτουργίας και alarm  

- Αγωγιµόµετρο 

- Ωροµετρητής 

- Ασφάλειες για τα βοηθητικά κυκλώµατα 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  MARK 
 






